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 املقدمة 

رسوله   عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  آله   األمنياحلمد    وصحبه   وعىل 

 أما بعد: أمجعني،

من قربه ورؤية مشااايا القااوم   جترأ بعض الصوفية يف ادعاء خروج النبي    دق)ل

عىل اختالف بينهم يف كيفيااة هااله الرؤيااة  له يقظة ال منامًا يف احلياة الدنيا والتلقي منه،

 فممن قال بللك منهم:   كام سيأيت إن شاء اهلل بيانه ضمن هلا املبحث،

»تنوير احللك  ( والسيوطي يف217ص )ابن حجر اهليتمي يف »الفتاوى احلديثية«  

(، وأبو املواهب  2/255وامللك« ضمن »احلاوي للفتاوي« )  يف إمكان رؤية النبي  

( للشعراين  الكربى«  »الطبقات  يف  كام  والشعراين 2/69الشاذيل  »الطبقات   (،  يف  كام 

عىل نحور   (، وأمحد التيجاين وخلفاؤه كام يف »رماح حزب الرحيم89الصغرى« )ص 

يف   (، ومن املتأخرين: خوجيل بن عبد الرمحن بن إبراهيم كام 1/210جيم« )ر لحزب ا

(، وحممد بن علوي املالكي يف »اللخائر املحمدية«  190»طبقات ابن ضيف اهلل« )ص 

رشح 259)ص  التداين  حرضة  يف  والتهاين  »القرب  يف  الفرشوطي  فؤاد  وحممد   ،)

هله   فقد حتدث عن   اجلفري يل ع؛ و(1)( (25ة للسادة الصوفية«  )ص املحمدي الصلوات

بصوته مسجلة  جمالس  عدة  يف  قال   ،املسألة  السابقكللك    ا هب  وممن  مرص  عيل   مفتي 

  ،بصوته  هلا مسجله  !! وقوليقظة     النبي    بأنه رأى   -عيل مجعة    –قد زعم    بل  ؛ مجعة 

!! ولعبد القادر  يقظة   ملسو هيلع هللا ىلصهد الرسول  اشوهو يزعم أنه يمقطع مصور  لعمر بن حفيظ  و

 مقطع صويت يقرر فيه هله املسألة.  -مر بن حفيظ وعيل اجلفري ا عشي –السقاف 

 ــــ ـــــــــــــ 

  يا ( للش207)ص  والسنة«  اب بني الغلو واجلفاء عرض ونقد عىل ضوء الكت  »خصائص املصطفى      (1)

 . الصادق بن حممد بن إبراهيم 
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أهاال العلاام   ردودماان    بعض الفوائد  بجمع  -وله احلمد واملنة    -قد وفقني اهلل  و

الصااًا خ اهلل أن جيعاال عماايل سائالً فأحببت نرشها يف هله الرسالة، ؛  عىل هله الدعوى

وعااىل آلااه وصااحبه   ىل نبينا حممااد، وصىل اهلل عله الرسالة كريم؛ وأن ينفع هبال  هلوجه

 وسلم.

 

 (أبو معاذ السلفي )السني احلرضميوكتبه/                                                            
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 * أوالً:

 يقظة  األدلة التي تثبت عدم إمكانية رؤية النبي  ذكر بعض

يف الفكاار  ألشااصاص يس ا»تقاادالعجاااب كتابااه يف أمحااد لااوح د مقال الشيا حم

 ( باختصار:49-2/47)الصويف« 

يقظااة أن أمااورًا عظيمااة وقعاات  األدلة عااىل عاادم إمكانيااة رؤيااة النبااي  من)

األمة بعد نبيها كانوا يف حاجة ماسااة إو وجااوده   وهم أفضل  ألصحاب رسول اهلل  

 منها: كر نل ،بني أظهرهم ومل يظهر هلم

اخلالفة، فكيااف مل يظهاار  بسبب ة النبينه وقع خالف بني الصحابة بعد وفاأ -

 ألصحابه ويفصل النزاع بينهم.

مع فاطمة ريض اهلل عنهام عىل مرياث أبيها فاحتجت   اختالف أيب بكر الصديق  -

    جاهبااا أف يرثه أبناؤه فلامذا يمنعهااا ماان ماارياث أبيهااا   فاطمة عليه بأنه إذا مات هو إنام

« رواه األنبياااء ال نااورث ومااا تركنااا صاادقة نحن معااارش  »قااال:  أبو بكر بأن النبي  

 وغريه. البصاري

عيل بن أيب طالااب وأصااحابه ماان جهااة وبااني اخلالف الشديد اللي وقع بني    -

ريض اهلل عنهم أمجعني من جهة أخرى، والاالي أدى إو وقااوع طلحة والزبري وعائشة  

 ظهر هلم النبي كثري من الصحابة والتابعني، فلامذا مل يخلق  فيهال تقاجلمل، ف  معركة 

 حتى حيقن هله الدماء 

مع اخلااوارج، وقااد ساافكت فيااه    اخلالف اللي وقع بني عيل بن أيب طالب -

 بطاعة إمامه حلقن تلك الدماء. دماء كثرية، ولو ظهر لرئيس اخلوارج وأمره
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نهام واللي أدى إو وقوع حاارب ع يض اهللر ة يالنزاع اللي وقع بني عيل ومعاو -

حتااى  فلااامذا مل يظهاار النبااي  تل خلق كثري جدًا منهم عامر بن يااا .صفني حيث ق

 .جتتمع كلمة املسلمني وحتقن دمائهم

احلاازن عااىل  ظهاار عىل جاللة قدره وعظمة شأنه كااان ي   أن عمر بن اخلطاب   -

مل يفارقنااا   ول اهلل  ددت أن رساا و  ثعدم معرفته ببعض املسائل الفقهية فيقااول:)ثال

وأبواب من أبواب الربا( متفق  لكاللة،هن عهدًا ننتهي إليه: اجلد، واحتى يعهد إلينا في

الفاروق وقال له: ال حتزن حكمها كلا  فلو كان يظهر ألحد بعد موته لظهر لعمر  عليه.

  .هاوكلا( ا

 

 

 

 * * * * 
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       * ثانيًا:

 ملسألةيف هذه ا لمعلأقوال بعض أهل ا

له املسااالة؛ وأغلااب هااله ض أهل العلم يف هالكريم أقوال بع  القارئإليك أخي  

من كتاب »القااول الفصاال يف حكاام االحتفااال بمولااد خااري الرساال« للشاايا   النقول 

 :إسامعيل األنصاري

 افظ اباان حجاار قال القايض أبو بكر بن العريب نقاًل من »فااتا الباااري« للحاا   -1

بعززد   أي رؤيززة النبززي    -شذ بعض الصاحلني فززمعم أ ززا  ):(12/384عسقالين )ال

 (.تقع بعيني الرأس حقيقة -موته

لم« اإلمام أبو العباس أمحد بن عمر القرطبي يف »املفهم لرشااح صااحيا مساا   -2

 وهذا يدرك فساده بأوائل العقول ويلمم عليه أن ال يززراه)ذكر هلا القول وتعقبه بقوله:

حييززا ات عليها وأن يراه رائيان يف آن واحززد يف مكززانني وأن  مصورته التي    ىلعأحد إال  

ناس وخياطبوه ويلمم مززن ذلزز  أن اآلن وخيرج من قربه ويميش يف األسواق وخياطب ال

قربه فيه يشء فيمار جمرد القرب ويسلم عىل غائب ألنززه  خيلو قربه من جسده وال يبقى من

 ىل حقيقته يف غري قربه.صال األوقات عات جائم أن يرى يف الليل والنهار مع

( وإو كالم القرطبااي هاالا له أدنى مسكة من عقل  وهذه جهاالت ال يلتمم هبا من

)من رآه شتداد إنكار القرطبي عىل من قااال:أشار احلافظ ابن حجر يف »الفتا« بلكره ا

 يف املنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كللك يف اليقظة(.

»العبادات الرشعية والفرق بينها وبني   تهسال ربن تيمية يفا  ماإلسال  قال شيا   -3

النبي  البدعية«: أن  يظن  من  من    )منهم  هلا  وجعلوا  وكلمه  احلجرة  من  خرج 

 كراماته ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل املقبور أجابه.
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وبعضهم كان حيكي أن ابن منده كان إذا أشااكل عليااه حااديث جاااء إو احلجاارة 

ك فأجابه، وآخر من أهل املغرب حصل لااه مثاال عن ذل  النبي  ل  أالنبوية ودخل فس

قال ابن عبد الرب ملن ظن ذل : وحيزز  أتززرى هززذا ك من كراماته حتى  ذلك وجعل ذل

 األنصار فهل يف هؤالء من سززأل النبززي  أفضل من السابقني األولني من املهاجرين و

م، وهززذه فأجززاهب  نبززي  ال  بعد املوت وأجابه وقد تنازع الصحابة يف أشياء فهال سألوا

 (.هبا؟تنازع يف مرياثها فهال سألته فأجا ابنته فاطمة

الكالم ذكرها احلافظ الاالهبي   يف هلا  وحكاية ابن منده التي أشار إليها ابن تيمية 

( يف ترمجة أبى عبد اهلل حممااد باان أبااى يعقااوب 38-17/37)  »سري أعالم النبالء«يف  

هذه حكايززة )حيي بن منده وقال اللهبي فيها:  ناهلل حممد بد  بإسحاق بن احلافظ أبى ع

 (.نكتبها للتعجب

 ( اها.إسنادها منقطع)نادها:يف إسوقال  

قال احلافظ اللهبي يف ترمجة الربيع بن حممود املارديني يف »ميزان االعتدال يف   -4

ة ئيف ساانة تسااع وتسااعني و سااام  دجال مفرت ادعى الصحبة والتعمززري)«:نقد الرجال 

 من ابن عساكر عام بضع وستني(.وكان قد سمع 

يف   بي  عاها الربيع ما جاء عنه أنه رأى النيعني احلافظ اللهبي بالصحبة التي اد

النوم وهو باملدينة الرشيفة فقال له: أفلحت دنيا وأخرى، فادعى بعااد أن اسااتيقظ أنااه 

 سمعه وهو يقول ذلك.

 /1) الصااحابة«بة يف متييااز صاااذكر ذلك احلااافظ اباان حجاار العسااقالين يف »اإل

513.) 

باان حممااد أبااى الفااتا الطااو    احلافظ ابن كثري ذكر يف ترمجة أمحد بن حممد  -5

( أن ابن اجلوزي أورد أشياء منكرة من كالمااه 12/196)  الغزايل يف »البداية والنهاية«
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 يف  كان كلااام أشااكل عليااه  ء رأى رسااول اهلل    -أي أبا الفتا الطو     -منها أنه  

 عن ذلك فدله عىل الصواب، وأقر ابن كثري ابن اجلوزي عىل عد هلا ماانفسأله    ليقظة ا

منكرات أبى الفتا الطو ، وابن اجلوزي ذكر هلا يف كتابه »القصاااص واملاالكرين« 

 (.156)ص 

( أن اباان أبااى 12/385ذكر احلافظ ابن حجر العسقالين يف »فتا الباري« )  -6

يف املنااام ثاام رأوه بعااد ذلااك يف   ي  م رأوا النباا أناا   مجرة نقل عن مجاعة من املتصوفة 

 نها متصوفني فأرشدهم إو طريق تفرجيها فجاء األماار اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا م

وهذا مشكل جدًا ولززو  ززل عززىل ظززاهره لكززان )كللك ثم تعقب احلافظ ذلك بقوله:

يف   ًا مجززًا رأوهعزز مجهؤالء صحابة وألمكن بقاء الصحبة إىل يوم القيامة ويعكر عليززه أن  

 (. يتخلفاملنام ثم مل يذكر واحد منهم أنه رآه يف اليقظة وخرب الصادق ال

أي   -مل يصل إلينا ذل   )يف اليقظة بعد موته:  قال السصاوي يف رؤية النبي    -7

 عن أحد من الصحابة وال عمن بعدهم وقد اشتد حمن فاطمة عليه  -ادعاء وقوعها  

  ب بعده  كمدًا  ماتت  ال  تةسحتى  عىل  الرشيف أشهر  لرضحيه  جماور  وبيتها       صحيح 

عنها تنقل  املد  ومل  يف  تأخرهترؤيته  التي  عنه ة  »املواهب ا  يف  القسطالين  ذلك  نقل   )

 ( عن السصاوي. 5/295اللدنية« )

(: 2/238قال مال عيل قاري يف »مجع الوسااائل رشح الشااامئل لل«ماالي« )  -8

بعد موته لو كان له حقيقة لكززان يف اليقظة    ي  بدعاه املتصوفة من رؤية الناما    إنه أي)

و ي وإثبات ونفي ومن املعلوم أنه ال جيوز ذل  أمر  من    جيب العمل بام سمعوه منه  

إمجاعًا كام ال جيوز بام يقع حال املنام ولو كان الرائي من أكابر األنام وقد رصح املززازري 

( خيلززة ال املرئيززةالصززفات املت  مززن  وغريه بأن من رآه يأمر بقتل من حيرم قتله كان هززذا

هااي حكايتااه اإلمجاااع عااىل عاادم جااواز انتهى كالم املال عيل قاري وفيه فائدة أخاارى 
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يف اليقظة أنه سمع منه أمر أو ني أو إثبات   ى من يزعم أنه رأى النبي  العمل بام يدع

 «بهاا ىل قااول الزرقاااين يف »رشح املواأو نفي، ويف حكايته اإلمجاع عىل ذلااك الاارد عاا 

بااه وأمره بيشء وجب عليه العمل  -أي بعد موته   -)لو رآه يقظة  صه:( ما ن7/29)

 بغي أن جيب عىل من صدقه العمل به قاله شيصنا(.لنفسه وال يعد صحابيًا وين

يف كتابااه »اإلنصاااف يف حقيقااة  قااال اإلمااام حممااد باان إسااامعيل الصاانعاين  -9

أقوال الصااوفية لبعض  بعد ذكره  -باد  العلرزاق  عبد ا  ققها الشياوالتي ح  -«  األولياء

 فااال جنااون يف ن أقااوال أهاال اجلنااون وإالفإن مل يكن هلا القول ماملصالفة للرشيعة:)

  ويل أن ياارى النبااي  )أن ماان كرامااة الاا كوان، وأعجب من هلا قااول الساايوطي:األ

 وجيتمع به يف اليقظة ويأخل عنه ما قسم من ملاهب ومعارف(.

الغاازايل والساابكي واليااافعي، وماان   أئمة الشافعية ىل ذلك من  نص ع  ن)وممقال:

)وحكي عاان بعااض (. قااال:«املاادخل»ة وابن احلاج يف  ر مجاملالكية القرطبي وابن أيب  

األولياء أنه حرض جملس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثًا، فقال لااه الااويل: هاالا احلااديث 

    واقٌف عىل رأسك يقااول:   ملسو هيلع هللا ىلص  لنبياباطل. فقال له الفقيه: من أين لك هلا  قال: هلا  

شااف للفقيااه فاارآه.      إين             اذيل: بااو احلساان الشاا وقااال الشاايا أمل أقل هلا احلديث. وك 

 .(1)طرفة عني ما عددت نفيس من املسلمني(  ني النبي لو حجب ع

 ــــ ـــــــــــــ 

 (. 46-44للسيوطي )ص: «نزول عيسى بن مريم آخر الزمان» انظر:   (1)

         «شلرات اللهب»الل وباطل، وهو مردود بام جاء يف ترمجته يف ه فهو ضنصا ع يل هلا إنذا وقول الش        

   متيل النفس وتلتل به فارم به وخل إليك فيه اخلواطر وق  لم تسب)كل ع( أنه قال:5/279البن العامد )         

      حمقق عنقاًل  ن)  .ة تاب والسنملصالفة للكوبقوله هلا يرد كل ضالله وأباطيله ا والسنة(.  تاببالك        

 .(الرسالة        
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وهلا استدل به السيوطي عىل أن عيسى بن مريم إذا نزل من السامء آخاار الزمااان 

 .(1)وهو يف قربه  ه  عن مدحمفإنه يأخل علم رشيعة النبي 

 سنة بعد موته، وفيه داللة عااىل ما اخلرض فقالوا: أخل عن أيب حنيفة  سة عرشوأ

  عندهم وقلة فهمه حيث بقي هله املدة يأخل العلم.  بالدة اخلرض

ه  واحلاصل: أن هلا كالم ال جتري به أقالم من هلم عقول فضاًل عمن يعرف آثار

الفاروق كانا يتمنيان  أن أبا بكر الصديق وعمر  ثبت    د من علم معقول أو منقول، وق

عن مسائل من علم الدين، وهلا أبو بكر يقول للجدة ملا جاءت    سول اهلل  لو سأال ر

تطلب مرياثها من ابن ابنها أو ابن بنتها. ما أجد لك يف الكتاب شيئًا وال سمعت من 

ل عىل الناس فقال: أن  ر أقبهشيئًا وسأسأل الناس العشية، فلام صىل الظ    سول اهلل  ر

شيئًا         سمع أحٌد منكم من رسول اهلل  جلدة أتتني تسألني مرياثها. إو أن قال: فهلا

بالسدس فقال: هل سمع    هلا  يقيض    سول اهلل  فقام املغرية بن شعبة فقال: سمعت ر

 .(2) ذلك معك أحد فقام حممد بن سلمة فقال: كقول املغرية 

 

 

 ــــ ـــــــــــــ 

    ( أْن معرفة عيسى 43-29)ص: «ريم آخر الزماننزول عيسى بن م»يف رسالته: يذكر السيوط   (1)

   أشار إليه املصنف هنا ! هله الرشيعة يمكن أن يكون من أربعة طرق، والرابع منها هلا اللي    امألحك          

 .(«اف يف حقيقة األولياءاإلنص»ة رسال ن حمققع )نقالً           

:  «اإلرواء »ال األلباين يف  ق  (.909/ 2( وابن ماجه ) 121/ 3( وأبو داود )419/ 4رواه ال«ملي )    (2)

 . ( ن حمقق الرسالةع نقاًل عيف(. )( )ض6/124)
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 ( يف عاادة )ؤمنني عاايل   أمااري املاا ورجوعه إو  (1)نستئلاومثله قصة عمر يف اال

فيهااا الصااحابة وهاام يف احلجاارة النبويااة ويف املدينااة   سائل اجتهد، وكم من م(2)وقائع

املصااطفى   الطيبة. فكيف ساغ هلم االجتهاد مع إمكان وجود النص وأخله عن لسااان

ن ال يعلاام هم كاااض. وكم وكم من قضايا حار فيها الصحابة فرجعوا إو الرأي وبع

، وال حاجااة إو بة حاية التي حار فيهااا حتااى يروهااا لااه بعااض الصاا احلديث يف القض

فيا عجباه لعقول تقبل هلا اهلليان، وماان قااوم يعاادون أنفسااهم ماان .  التطويل لللك

 .(... الاالعلامء األعيان

خبااار يف األ »اآلثااار املرفوعااة  يف قال الشيا عبد احلي باان حممااد اللكنااوي  -10

ما يذكرونه من   -أي من القصص املختلقة املوضوعة    -ومنها  )(:  46املوضوعة« )ص 

بنفسه يف جمالس وعظ مولده عند ذكر مولده وبنوا عليه القيااام عنااد حيرض    أن النبي  

 ذكر املولد تعظياًم وإكرامًا.

  رج عناوهذا أيضا من األباطيل مل يثبت ذل  بدليل، وجمرد االحتامل واإلمكان خ 

 (.حد البيان

 ــــ ـــــــــــــ 

)كنت يف  ( عن أيب سعيد اخلدري قال: 1694/ 3فتا( ومسلم )   11/27روى هله القصة البصاري )    (1)

عىل عمر ثالثًا فلم يؤذن يل   األنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه ملعور، فقال: استأذنت  ن جمالس لس مجم

فقا  ثال فرجعت،  استأذنت   قلت:  منعك   ما  يل:  فلم  اهلل  ثًا  رسول  وقال  فرجعت،  يل  إذا  » :  ؤذن 

فلريجع له  يؤذن  فلم  ثالثًا  أحدكم  بينة. « استأذن  عليه  لتقيمن  واهلل  فقال:  أح  .  سمعأمنكم  من  د  ه 

ال  بيالن إال أصغر  يقوم معك  أيب بن كعب: واهلل ال  فقال  القوم، فقمت معه     قوم، فكنت أصغر 

 . (قق الرسالةن حم عنقاًل قال ذلك(. )   عمَر أن النبي  فأخربت 

 . (ن حمقق الرسالةعنقاًل  عدة وقائع لكان أوو. )لو قال: ورجوع الصحابة بعضهم إو بعض يف     (2)
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بعضهم ) :»حكم االحتفال باملولد النبوي«يف    زلشيا عبد العزيز بن باقال ا  -11

وهذا من أعظم   حيرض املولد؛ وهلذا يقومون له حميني ومرحبني،   يظن أن رسول اهلل  

الرسول   فإن  اجلهل،  وأقبح  يتصل    الباطل  وال  القيامة،  يوم  قبل  قربه  من  ال خيرج 

عاهتم، بل هو مقيم يف قربه إىل يوم القيامة، وروحه يف  ن الناس، وال حيرض اجتامأحد مب

ر عند  عليني  تعاىلأعىل  اهلل  قال  كام  الكرامة،  دار  يف  *  :به  ملََيُِّتوَن  َذلَِ   َبْعَد  ُكْم  إِنَّ       ُثمَّ 

ُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثونَ  من تنشق   ول»أنا أ:، وقال النبي  ]16  -15:املؤمنون[  ُثمَّ إِنَّ

من ربه  األرض عنه يوم القيامة وال فخر. وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر« عليه  

 أفضل الصالة والسالم. 

اآليات  من  معنامها  يف  جاء  وما  الرشيف  واحلديث  الكريمة  اآلية  فهله 

ن من قبورهم خيرجو  وغريه من األموات إنام  واألحاديث، كلها تدل عىل أن النبي  

 الا(.  … يوم القيامة

تعليقااه عااىل »املصاانوع يف معرفااة احلااديث يف  (1)قال عبد الفتاااح أبااو غاادة   -12

َدد  )التصااحيا )(:273)ص   لعيل قاريوضوع«  امل ومن غريااب مااا وقفاات  عليااه بصااَ

 الكشفي( و)التضعيف الكشفي(: ما أورده الشاايا إسااامعيل العجلااوين الدمشااقي يف

(، عااىل ساابيل اإلقاارار 10-1/9ياال اإللباااس«)ة كتابااه »كشااف اخلفاااء ومز مقدماا 

 واالعتداد به!

 ــــ ـــــــــــــ 

وإال ففي كتبه كثااري ماان الضااالل وقااد رد عليااه الصوفية ت كالمه حجة عىل أتباعه إنام نقلغدة  وأبو   (1)

يف »بااراءة »رشح الطحاوية« كام رد عليه العالمة بكر أبو زيااد ة  يف مقدميف »كشف النقاب« واأللباين    إلماما

 .ازبن ب بد العزيزع إلمامة اوقدم هلله الرسال «ألمةأهل السنة من الوقيعة يف علامء ا
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غريقال: أو  والصحة  بالوضع  احلديث  عىل  الظاهر  )واحلكم  بحسب  إنام    مها، 

يكون    للمحدثني، أن  والقطع، جلواز  األمر   نفس  باعتبار  أو غريه، ال  اإلسناد  باعتبار 

املحد نظر  باعتبار  مثاًل  ا: موضثالصحيا  نفس  يف  أو ضعيفًا  وبالعكس. وعًا  ألمر، 

 اتفاقًا. نعم املتواتر مطلقًا قطعي النسبة لرسول اهلل 

املحدثني، وي«تااب   فيعمل بمقتىض ما يثبت عند  ومع كون احلديث حيتمل ذلك،

 عليه احلكم الرشعي املستفاد منه للمستنبطني.

 مااا حاصااله: فاارب  ور!!،نقدس  ه األللشيا األكرب    ويف »الفتوحات املكية«!

ن صحيحًا من طريق رواته حيصل هللا املكاشف أنه غري صااحيا لسااؤاله حديث يكو

 ل النقل لصحة طريقه.لعمل به وإن عمل به أهفيَعلم وضعه، وي«ك ا لرسول اهلل  

ك العمل به لضعف طريقه، من أجاال وضاااع يف رواتااه، يكااون  ورب حديٍث تر 

( عااىل رسااول اهلل    له من الروح حني إلقائه  كاشفملصحيحًا يف نفس األمر، لسامع  ا

 انتهى.

 : هلا ما نقله العجلوين وسكت عليه واعتمده!-أبو غدة   -قال عبد الفتاح  

وهااو املحاادث الاالي رشح »صااحيا    يكاد ينقيض عجبي من صاانيعه هاالا!الو

البصاري«، كيف استساغ قبول هلا الكالم اللي هتاادر بااه علااوم املحاادثني، وقواعااد 

          تصااحيا والتضااعيف ماان علااامء احلااديث شاايئًا يصبا بااه أماار الالدين  وديث واحل

ف! ومتااى كااان ال معنى له بالنسبة إو من يقول: إنه مكاَشف أو يَ  رى نفسه أنه مكاشااَ

مصاادران: النقاال الصااحيا ماان املحاادثني والكشااف ماان  لثبااوت الساانة املطهاارة 

 يرعاك( اها.الك ووفحلار  أن تغ« هبلا، واهلل يت املكاشفني !
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 * ثالثًا:

 الشبهات  الرد عىل

بااني الغلااو  يف »خصااائص املصااطفى قال الشيا الصادق بن حممد بن إبراهيم  

 (:218-207والسنة« )ص  ض ونقد عىل ضوء الكتابواجلفاء عر 

احلكايات، واالدعاءات املنقولة عن أرباااب األحااوال  )أكثر ما يستدل به هؤالء:

 »من رآين ي رواه البصاااري ولفظااة:هريرة الل نهم من يستدل بحديث أيب ة، وميالصوف 

ث رقاام »كتاااب التعبري«حاادي[الشاايطان يب« . يف املنام فساارياين يف اليقظااة وال يتمثاال

 .]مع »الفتا« 12/383) 6993

  .بيانا إن شاء اهلل  االستدالل من عدة أوجه سيأيت والكالم عىل هلا

احلكايا بعض  اآلن  االحتجاج   التي   توأورد  معرض  يف  إما  و  أيلكرونا 

 االستشهاد أو الكرامات:

رأيت   )قال أبو املواهب الشاذيل:  (:2/69»الطبقات الكربى« )  قال الشعراين يف

 ؛لست بميت وإنام مويت تس«ي عمن ال يفقه عاان اهلل  :فقال يل عن نفسه    ول اهللرس

 أراه ويراين(. فها أنا

يااا الرؤ )كااان أبااو املواهااب كثااري(:2/67لكااربى« )اضًا يف »الطبقااات وقال أي

إن الناس يكاالبوين يف صااحة رؤيتااي  ، وكان يقول: قلت لرسول اهلل لرسول اهلل  

اهلل وعظمته من مل يؤمن هبا أو كذب  فيها ال يموت إال  وعمة :فقال رسول اهلل لك، 

 واهب(.. وهلا منقول من خط الشيا أيب املجموسياً  هيوديًا أو نرصانيًا أو

فسألته عن احلااديث  (:)رأيت رسول اهلل  2/70ال أيضًا يف املرجع السابق )قو

»أكثروا من ذكاار اهلل لوا جمنون«. يف »صحيا ابن حبان«:اهلل حتى يقو »اذكروااملشهور:
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: صدق ابن حبااان يف روايتااه وصاادق راوي اذكااروا اهلل، فقال  حتى يقولوا جمنون«

 لت هلا(.ا ومرة قلقلتهام معًا، مرة قلت ه فإين 

كل يااوم   )أن شيصهم يرى النبي  بن عبد الرمحن:بعض تالملة خوجيل  ويزعم  

»طبقات [ الرؤيا يقظة(.و -أربعًا وعرشين مرة  كل يوم الصواب: -أربعة عرشين مرة 

 .](190)ص ابن ضيف اهلل«

يقول الشعراين: ويقول  العباس  -)وكان  أبا  ر  يعني  سنة   -الام  أربعون          يل 

رجبت  ح    ام أعاهلل   سولعن  ما  عني  طرفة  جبت  ح  ولو  مجلة   ت دد،  من   نفيس 

 املسلمني(.

هباام  عاابهلا هو حال طائفة من الغالة اللين عبدوا اهلل عىل جهاال وغاارور فتال

فليتبااؤوا  الشيطان أيام تالعب، فإن ماتوا عىل تلك احلال ومل ي«اجعوا عن ذلك املقااال 

 .ر  مقعدهم من النار عىل لسان املصتا

تعمل ما آتاه اهلل ماان علاام يف حظ من العلم يف بعضه دخن، يس هلا أخرى ئفة وطا

 يشعرون أو ال يشعرون. نرصة الباطل وأهله من حيث

ئل ابن حج يقظااة والتلقااي منااه    )هل يمكن االجااتامع بااالنبي  ر اهليتمي:ملا س 

ارزي األولياااء الغاازايل والباا  فأجاب: نعم يمكن ذلك ورصح بأن ذلك ماان كرامااات

 وابن أيب مجرة من املالكية. والقرطبيكي والعفيف اليافعي من الشافعية،  تاج السبوال

ديثًا فقال له يه حالفق وًحكي عن بعض األولياء أنه حرض جملس فقيه فروى ذلك

واقااف عااىل   الويل: هلا احلديث باطل، قال: ومن أين لااك هاالا  قااال هاالا النبااي

شااف  رأسك يقول: إين مل أقل هاالا احلاادي »الفتاااوى احلديثيااة«   [رآه(  للفقيااه فاا ث وك 

 .](217)ص 
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للسيوطي يف بيته يقظة ال منامااًا وقااراءة   وأعجب من تلك احلكاية زيارة النبي  

 وهو يسمع. ديث بني يدي النبي السيوطي لألحا

الشاايا سااليامن  )أخااربين ( :29-28يف »الطبقات الصااغرى« )ص  قال الشعراين 

اعة إذ رأيت مج  باب اإلمام الشافعي  ضريية عىلس يف اخلاخلضريي قال: بينا أنا جال

اجلبل. فلام قربوا مني  عليهم بياض وعىل رؤوسهم غاممة من نور، يقصدوين من ناحية 

: امااض معنااا إو الروضااة. النبااي  وأصحابه، فقبلاات يااده، فقااال  النبي فإذا هو 

م وسااليده  وقبل ي  إو بيت الشيا جالل الدين، فصرج إو النب  فلهبت مع النبي  

لس بني يديه. فصااار الشاايا جااالل الاادين يسااأل أصحابه، ثم أدخله الدار، وج عىل

 نة(.يقول: هات يا شيا الس عن بعض األحاديث وهو  النبي

 -يعني الساايوطي - )وكان (:30 أيضًا يف املرجع السابق )ص الشعراين  وقال 

أهاال   أماانرسااول اهلل فقلاات: يااايقظة فقال يل يا شيا احلديث.  رأيت النبي  يقول 

 : لك ذلك(.فقلت: من غري علاب يسبق  فقال النبي  اجلنة أنا  فقال: نعم.

حديثيااة يف ذلااك  ث، بل وله فتاوىأال يعلم اهليتمي وهو عىل معرفة بعلوم احلدي

عليها رشح كبري  وله ألفية يف علوم احلديث وله -والعهدة عىل الشعراين  -والسيوطي  

 ء ماان  هبااا يفال جيااوز االحتجاااج وال االستشااهاد  الدعاءاتكايات واأن تلك احل

 أمور الدين. بل هي باطلة ومن أبااني األدلااة عااىل بطالنااا سااؤال الااويل والساايوطي

علامء احلديث أعامرهاام  . فلو كان مثل هلا السؤال ممكنًا ملا أفنىيقظة ال مناماً  يللنب

يف أحااوال  ضااصمة واوين الليف الااديف التمييز بني الصااحيا والضااعيف، ولكااان تااأ

مبااارشة   عبث وتضييعًا لألوقات، والستغنوا عن ذلااك بسااؤاله  الرجال نوعًا من ال

 !!طي شيا السنة عن صحة األحاديث وضعفها كام فعل السيو
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يف   بل التأليف  يتكلفوا  أن  نحوهم  نحا  ومن  السبكي  وصنوه  للهيتمي  كان  ما 

الزيارة  بالنبي   مسائل  الضصفحات كتوا  سودوي  واالستغاثة  باألحاديث   عيفة بهم 

نازعهم فيهم خصومهم   عن املسائل التي  وكان األوو هلم أن يسألوا النبي واملنكرة، 

إنم يعرفون   !ذلك الوقت  أم أنه ال يوجد أولياء هلل يف  !نة كام فعل السيوطي شيا الس

فون. رَّ  ولكنهم قوم حي 

ولة عاان أرباااب األحااوال ات املنقدعاءاحلكايات واال وبعد هلا النزر اليسري من

يقظة والتلقي منه، وكاال حكايااة تتضاامن تكااليب   دعوى مقابلة النبي  فية يف  الصو

 وهلا سندها ومتنها:استدلوا هبا.  الرواية التي  تلك الدعوى، ننتقل إو

عبدان أخربنااا عبااد اهلل عاان يااونس عاان الزهااري   قال البصاري رمحه اهلل: حدثنا

يف املنام فساارياين »من رآين يقول: النبي  قال: سمعتا هريرة أن أبحدثني أبو سلمة 

( مااع 12/383»البصاااري« )كتاااب التعبااري( ) [« الشاايطان يب  يف اليقظااة وال يتمثاال

 .]6993 « حديث رقم»الفتا

 والكالم عىل االستدالل هبله الرواية من عدة أوجه:

 :رة خمالفتها لروايات أصحاب أيب هري الوجه األول: من حيث

طاار     عن أيب هريرة   احلديث  جاء هلا ق، أربعااة منهااا  ااالف تلااك من  سااة 

 التايل: الرواية، وتفصيلها عىل النحو

 الطريق األوىل:

         »تسااموا باسااميمرفوعًا: عاان أيب هرياارة  (1)لسااامنعاان أيب صااالا ذكااوان ا

 رواه[ الشاايطان يف صااوريت«. وال تكنوا بكنيتي ومن رآين يف املنام فقد رآين وال يتمثل

 ــــ ـــــــــــــ 

 (. 239/ 1)  »التقريب«املدين ثقة ثبت من الثالثة مات سنة إحدى ومائة.    (1)
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وأمحااد  ، مااع »الفااتا«،6197حه«  كتاااب األدب، حااديث رقاام البصاري يف »صحي

(1/400،) (2/463)[  . 

 الطريق الثاين:  

»من رآين يف املنام فقااد رآين فااإن مرفوعًا: يب هريرة عن أ (1)عن حممد بن سريين

 رشح النااووي«،( مااع »15/24مساالم يف »صااحيحه« ) رواه[الشيطان ال يتمثل يب«.

 .](2/472(، )2/411وأمحد )

 الثالث: الطريق

مرفوعااًا بمثاال اللفااظ   عاان أيب هرياارة    (3)هيبعن أ  (2)عن العالء بن عبد الرمحن

 .]3901حديث رقم  (  ه )كتاب الرؤيارواه ابن ماج[السابق. 

 الطريق الرابع:

السااابق.   مرفوعًا بمثل اللفظ  عن أيب هريرة    (5)هعن أبي  (4)عن عاصم بن كليب

 .](342، 2/232)رواه أمحد [

 اخلامس: الطريق

 بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة.  (6)عن أيب سلمة 

 ــــ ـــــــــــــ 

 (. 169/ 2) »التقريب«.ها110لقدر من الثالثة مات سنة  ري اكباألنصاري ثقة ثبت عابد    (1)

 (. 93-92/ 2»التقريب« ) صدوق ربام هم وهو من اخلامسة.احل َرقي املدين    (2)

 (. 1/503ثقة من الثالثة.»التقريب« ) َرقي، و اخل  املدين مواجلهني    (3)

م اجلرمي الكويف    (4)  (. 385/ 1»التقريب« )ي باإلرجاء، من اخلامسة. صدوق ر 

 (. 136/ 2صدوق من الثانية. »التقريب« )   (5)

الثالثة مات سن  الزهري املدين، قيل    (6) التقريب«  ها. »  94ة  اسمه عبد اهلل وقيل إسامعيل ثقة مكثر من 

(2/430 .) 
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 سلمة اثنان: ورواه عن أيب 

رأى احلااق  »من رآين يف املنام فقاادولفظه: علقمة الليثي. بن عمرو بن (1)حممد -1

 .](2/261رواه أمحد )[  فإن الشيطان ال يتشبه يب« كلفظ اجلامعة.

 اب الزهري، واخت لف عىل الزهري يف لفظ احلديث:بن شه (2)حممد   -2

»من رآين يف بن مسلم بن شااهاب عنااه بلفااظ الشااك: عبد اهلل بن (3)دفرواه حمم -

 .](5/306رواه أمحد )[  يف اليقظة ال يتمثل الشيطان يب«. اين أو فكأنام رآين املنام فسري

 اد«اخلطيااب »تاااريا بغااد[ .الروايااة بالشااك وتابعااه سااالمة باان عقياال عااىل

(10/284)[. 

الزهااري، واخت لااف عااىل يااونس يف لفااظ احلااديث  بن يزيد عاان (4)ورواه يونس

 كللك.

كااام رواه اباان أخااي اباان شااهاب يونس بالشك  بن وهب عن (5)فرواه عبد اهلل -

 15/24)  رواه مسلم )كتاااب الرؤيااا[  وسالمة بن عقيل عن الزهري باللفظ السابق.

 .](445-4/444ي «(، وأبو داود )مع »رشح النوو

 ــــ ـــــــــــــ 

 (. 430/ 2املدين صدوق له أوهام من السادسة. »التقريب« )      (1)

و     (2) واتقانه،  جاللته  عىل  متفق  احلافظ  الفقيه  الرابعة.   هو القر   الطبقة  رؤوس  »التقريب«   من 

(2/207 .) 

 (. 180/ 2ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، من السادسة. »التقريب« )      (3)

ثقة ييل األ    (4) روإال    ،  يف  قلياًل أن  ومهًا  الزهري  عن  السابع ايته  كبار  من  خطأ،  الزهري  غري  ة.  ويف 

 (. 386/ 2»التقريب« )

 (. 1/460من التاسعة. »التقريب«) بدالفقيه، ثقة عا  القر  موالهم     (5)
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 عن يونس بلفظ:»ماان رآين يف املنااام فقااد رأى احلااق«  (1)ض ورواه أنس بن عيا  -

 .  ](7/617رواه ابن حبان ) [اجلامعة. كلفظ

لكل الطرق السابقة عن باللفظ املصالف  بن املبارك عن يونس (2)عبد اهلل ورواه -

اب التعبااري( »البصاري«)كتاا  [ يقظااة«ال من رآين يف املنااام فساارياين يفأيب هرياارة:»

 .]6993( مع »الفتا« حديث رقم  12/383)

، يقترص هلا اللفظ للرواية عىل خمالفة الطرق األخرى ألصحاب أيب هريرة  ومل

روى هلا  ممن مجيع األلفاظ التي وردت عن مجع من أصحاب رسول اهلل  فبل خال

 احلديث.

 الصحابة اآلخرين: الوجه الثاين: من حيث خمالفتها لروايات

أمجعااني  رضوان اهلل علاايهميف املنام مجع من الصحابة  حديث رؤيا النبي  ىرو

 :بألفاظ متقاربة ومعان متوافقة، وتفصيل ذلك عىل النحو التايل

 ،(5)، وأبو سعيد اخلاادري(4)وجابر بن عبد اهلل (3)رواه أنس بن مالك األول: اللفظ

 يف املنام فقد رآين«. من رآين مرفوعًا:»   (8)ة جحيف ، وأبو(7)وابن مسعود  (6)وابن عباس

 ــــ ـــــــــــــ 

 (. 84/ 1ها. »التقريب«) 200الليثي أبو محزة ثقة، ت. سنة   أنس بن عياض بن ضمرة    (1)

 . (445/ 1عامل، جواد، مجعت فيه خصال اخلري، من الثامنة. »التقريب« )  ، فقيه،ثقة ، املروزي   (2)

 .6994البصاري« )كتاب الرؤيا( حديث رقم   »صحيا    (3)

 . 3902رقم  ماجه« )كتاب الرؤيا( حديث ن »سنن اب    (4)

 . 3093املصدر السابق، حديث رقم     (5)

 . 3905رقم   املصدر السابق، حديث   (6)

 (. 238/ 3لي« ) ال«م»    (7)

وائي، صحايب ت.سنة  وهب بن عبد اهلل بن مسلم   (8)   ؛ 9167( رقم 10/322.  »اإلصابة« )ها64السُّ

= 
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»من ريض اهلل عنهام مرفوعااًا:  (2)يروأبو سعيد اخلد  (1)رواه أبو قتادة   اللفظ الثاين:

 .«رآين فقد رأى احلق

»صااحيا [ «.مرفوعااًا:»من رآين يف النااوم فقااد رآين  جابر  رواه اللفظ الثالث:

 .]نووي(مع رشح ال (15/26مسلم« )كتاب الرؤيا( )

جاااءت خمالفااة جلميااع  الوجهني أن الرواية التي استدل هبا القومفظهر من هلين 

ن ماا خمالفااة جلميااع ألفاااظ  ، بل جاءتألفاظ من روى هلا احلديث عن أيب هريرة 

هللا االخااتالف ولكااون الروايااة يف   ، ونتيجة روى هلا احلديث من أصحاب النبي 

 أجوبااة لتتوافااق مااعويلكرون هلا  ن معناها»صحيا البصاري« أخل أهل العلم يتأولو

 روايات اجلمهور.

 ذل  اللفظ املشكل: الوجه الثالث: أجوبة العلامء عن

 بقوله: لتلك األجوبة  ( ملصصاً 12/385ذكر ابن حجر يف »فتا الباري« )

 )وحاصل تلك األجوبة ستة:

»فكااأنام ى:قوله يف الروايااة األخر  أنه عىل التشبيه والتمثيل، ودل عليه أحدها: -

 قظة«.رآين يف الي

 اليقظة تأويلها بطريق احلقيقة أو التعبري. أن معناها سريى يف  ثانيها: -

 .به قبل أن يراه أنه خاص بأهل عرصه ممن آمن  ثالثها: -

 من أبعد املحامل. أنه يراه يف املرآة التي كانت له إن أمكن ذلك، وهلا  رابعها: -

 ـ ــــ ــــــــــــ
= 

 . 3904الرؤيا( حديث رقم   »سنن ابن ماجه« )كتاب

ْبعي السلمي    (1)  ها. »تقريب التهليب«  54صاحبي، مات سنة   احلارث ويقال عمرو أو النعامن بن ر 

 ق.الساباملصدر    (2)
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 يراه. منبمزيد خصوصية ال مطلق أنه يراه يوم القيامة    خامسها: -

اطبه، وفيه ما تقدم من سادسها: -  اإلشكال. أنه يراه يف الدنيا حقيقة وخي 

 به: ملعنى الذي قالوااالوجه الرابع: ما يرد عىل القوم من اإلشكال عىل 

 )ون قل عاان مجاعااة بن حجر رمحه اهلل ذكره بعد قوله:واإلشكال اللي أشار إليه ا

اليقظة وسألوه عن أشياء  ام ثم رأوه بعد ذلك يفيف املن رأوا النبي  من الصاحلني أنم

أي اباان  -كااللك. قلاات  كانوا منها متصوفني فأرشدهم إو طريق تفرجيها فجاء األمر 

ل عىل ظاهره لكان هااؤالء صااحابة و: -حجر  وألمكاان بقاااء  هلا مشكل جدًا ولو مح 

ر  عليه أن مجعاً  َعكَّ لكر عاان واحااد   مجًا رأوه يف املنامالصحبة إو يوم القيامة، وي  ثاام مل ياا 

عااىل ماان  (1)القرطبي منهم أنه رآه يف اليقظة وخرب الصادق ال يتصلف. وقد أشتد إنكار

 »فااتا الباااري«[أى حقيقته ثاام يراهااا كااللك يف اليقظااة(.رقال: من رآه يف املنام فقد  

(12/385)[. 

ختلف يف معنى احلديث  )اار إليه ابن حجر هو قول القرطبي:واإلنكار اللي أش

يف اليقظة سواء، وهلا  قال قوم هو عىل ظاهره فمن رآه يف النوم رأى حقيقته كمن رآهف 

إال عىل صورته التي مات   يراه أحد   قول ي درك فساده بأوائل العقول، ويلزم عليه أن ال

ميش اآلن وخيرج من قربه وي عليها، وأن ال يراه رائيان يف آن واحد يف مكانني وأن حييا

وخياطب األسواق  خيلو  يف  أن  ذلك  من  ويلزم  وخياطبوه  جسده  الناس  من            قربه 

ز أن ي رى يف  ئجا فال يبقى من قربه فيه  ء، فيزار جمرد القرب ويسلم عىل غائب، ألنه 

 ــــ ـــــــــــــ 

الفقيه املحدث صاحب أبو العباس    (1)  املفهم رشح مسلم« »  أمحد بن عمر األنصاري القرطبي املالكي 

) 656ت.  والنهاية«  »البداية  ناقصة226/ 13ها.  خمطوطة  أجزاء  منه  توجد  »املفهم«  وكتاب   .) 

 ( )فلم(.1/ 5959امعة اإلسالمية برقم )باملكتبة املركزية باجل
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جهاالت ال يلتزم هبا   الليل والنهار مع اتصال األوقات عىل حقيقته يف غري قربه، وهله

 من عقل(.من له أدنى مسكة 

قااال كااام   (1)يقظة القايض أبوبكر بن العريب      القوم رؤيتهم للنبيوممن أنكر عىل

هلااا أصاااًل   ة )وشل بعض القدرية فقال: الرؤية ال حقيق(:12/384يف »فتا الباري« )

 أنا تقع بعيني الرأس(. وشل بعض الصاحلني فزعم

 الرؤية: الوجه اخلامس: اضطراب مقاالت القوم يف كيفية

الدنيا بعد وفاته يقظة ال منامااًا،  يف ؤالء القائلني برؤيته ام اشتد اإلنكار عىل هفل

ى املوت عن فأخلته العزة باإلثم فن  اضطربت مقاالهتم يف كيفية تلك الرؤيا فمنهم من

 هو تس«ه عمن ال يفقه عن اهلل.  بالكلية وزعم أن موته النبي  

ويسااري  مكان أراد بجسااده وروحااهحيرض كل جملس أو    ومنهم من زعم أنه    -

عماار [امللكوت وهو هبيئته التي كان عليها قبل وفاتااه.  حيث شاء يف أقطار األرض يف

 .  ]هر املعاين«اهبامش »جو (1/210الفويت »رماح حزب الرحيم« )

مقاادرة عااىل التشااكل والظهااور يف صااور مشااايا   ومنهم من زعاام أن لااه    -

 .](75-2/74الكامل«) سانالكريم اجلييل »اإلن  عبد[الصوفية.  

 وفريق الن بعض اليشء:

كللك يقظة القلب ال يقظة احلواس اجلسامنية.  فمنهم من زعم أن املراد برؤيته -

 .]حممد املغريب الشاذيل اًل عنقالشعراين »الطبقات الكربى« ن[

 ــــ ـــــــــــــ 

ة  كثري املعروف بابن العريب األشبييل املالكي، أكرب علامء األندلس، له كتب هلل  بد ابن ع د بن حممد حمم    (1)

القرآن« ت. سنة   انظر »سري أعالم    543منها: »عارضة األحوذي يف رشح ال«ملي« و»أحكام  ها. 

 (. 136ية يف طبقات املالكية« )ص(؛ »شجرة النور الزك197/ 20النبالء« ) 
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 .يكااون يف حالااة بااني النااائم واليقظااان  ومنهم من قال إن االجتامع بااالنبي    -

 .](89 »الطبقات الصغرى« )ص الشعراين [

ي رى هي روحه   ومنهم  - اللي  إن  قال  املالكي »اللخائر [.  من   حممد علوي 

)ص  رشح  (، 259املحمدية«  التداين  حرضة  يف  والتهاين  لفؤاد    »القرب  الصلوات« 

 . ](25الفرشوطي )ص 

وعليه فبعد أن ظهر تفاارد تلااك الروايااة التااي اسااتدل هبااا القااوم عاان روايااات 

تأوهلااا أهاال العلاام يف املااراد بمعناهااا، وتلااك  وتلااك االحااتامالت التااي اجلمهااور،

اإلشكاالت واإلنكارات التي وردت عااىل املعنااى الاالي قصااده القااوم، واضااطراب 

ذلك يسقط استدالهلم هبا، والقاعاادة املشااهورة يف   لكك الرؤيا، بلمقاالهتم يف كيفية ت

الصادق بن ل( انتهى كالم الشيا االحتامل بطل به االستدال ذلك: إذا ورد عىل الدليل

 .-جزاه اهلل خرياً   –حممد بن إبراهيم 
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 لصااويف«ا»تقااديس األشااصاص يف الفكاار    بهيف كتاالشيا حممد أمحد لوح  كام رد  

»من رآين يف املنااام فساارياين يف اليقظااة« :( عىل من يستدل بقول النبي  2/39-52)

 بقوله:  يقظة  عىل إمكانية رؤية النبي 

ن رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة« البد من إلقاء ضوء كاشف عااىل »مواية:)أما ر

عااىل إمكانيااة  احلديث رواية ودراية حتى نعرف قدر هلا اللفظ اللي استدل به أولئك

 يف اليقظة: ؤية النبي ر

أو يزيااد، ممااا ياادل   أما احلديث فقد رواه اثنا عرش من أصحاب رسول اهلل    -1

 ته.شيوعه واستفاض عىل

أن ثامنية من أئمة احلديث املصنفني اهتموا هبذا احلديث فززأخرجوه يف كتززبهم   -2

ه مثاًل: باب أحد منهم بقول  مما يؤكد اهتاممهم به وفهمهم ملدلوله. ومع ذل  مل يبوب له

يف اليقظة، ولو فهموا منه ذل  لبوبوا به أو بعضهم عىل األقززل؛  يف إمكان رؤية النبي  

 وا به تل  األبواب.ما ترمجنه أعظم من كل أل 

( موضعًا، ومع كثرة هذه 44أن املواضع التي أخرجوا فيها هذا احلديث بلغ )  -3

« بززاجلمم إال يف إحززدى روايززات اين يف اليقظززةفسززريمل يرد يف أي موضع لفظ »  املواضع

 .البخاري عن أيب هريرة

رآين يف   فكااأنام  رأى احلااق« أو »»فقااد رآين« أو »فقااد  أما بقية الروايات فألفاظها:

 بالشك. أو »فسرياين يف اليقظة أو فكأنام رآين يف اليقظة« اليقظة«

يقظة« فسرياين يف ال»وبالنظر يف ألفاظ احلديث ورواياته نجد مالحظات عىل لفظ  

 ال ريب أنا تقلل من قيمة االستدالل هبا وهله املالحظات هي:

ثالثززة منهززا مززن صززحيحه:  ستة مواضع من    أن البخاري أخرج احلديث يف  أوالً:

 إال يف موضع واحد. حديث أيب هريرة، وليس فيها لفظ »فسرياين يف اليقظة«
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 (،5023قززم  داود )حديث ر  (، وأيب2266أن كال من مسلم )حديث رقم    ثانيًا:

 ي الذي فيززه اللفززظ املززذكور بلفززظ(، أخرجوا احلديث بإسناد البخار5/306)  أ دو

يف اليقظة« وهززذا الشزز  مززن الززراوي يززدل عززىل أن  رآين  يقظة. أو لكأنامفسرياين يف ال»

أو »فقد رآين« ألن كال منهام ورد يف روايززات كثززرية  املحفوظ إنام هو لفظ »فكأنام رآين«

 ا يشء ش  فيه الراوي.جلمم وليس فيهاب

 وعند الرتجيح ينبغي تقديم رواية اجلمم عىل رواية الش .

ند أيب داود غااري روايااة الشااك أدركنااا م وال عمل يرد عند مسلإذا علمنا أنه    ثالثًا:

)ومتسااكت باحلااديث الصااحيا قااال يف »تنااوير احللك«: مدى تدليس السيوطي حني

داود عن أيب هريرة قال: قااال رسااول اهلل ي ومسلم وأبو رالوارد يف ذلك: أخرج البصا

: بززا لاًم وأفأوهم أن مس«(  يف اليقظة وال يتمثل الشيطان يب   »من رآين يف املنام فسرياين

داود أخرجا احلديث برواية اجلمم، وأغفل مجيع روايات البخاري األخرى التي خلززت 

 .من هذا اللفظ

نه وقع عند اإلسززامعييف يف ( أ12/400)ح«  تذكر احلافظ ابن حجر يف »الف  رابعًا:

 »فسرياين«.بدل قوله: ق املذكورة »فقد رآين يف اليقظة«الطري

لفظ، ولعل احلااافظ اباان حجاار أشااار إو هلا ال  تمعة تفيد شلوذوهله األمور جم

بعينااي   -يعنااي الرؤيااة   -وشل بعض الصاحلني فزعم أنا تقااع  )ال:ذلك ضمنًا حني ق

 الرأس حقيقة(.

 )إن كان املحفوظ »فكأنام رآين يف اليقظة« فمعناه ظاهر(.:املازري قوله  نونقل ع

للفززظ هبززذا ا  اسززتدالل هززؤالء  هذا ما يتعلق باحلديث رواية، وإن تعجب فعجب

يف اليقظة ووقوعها مع اتفاقهم عززىل: أن حززديث   الشاذ عىل تقرير إمكان رؤية النبي  

 اآلحاد ال حيتج به يف العقيدة.
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: لو فرضنا أن هذا اللفظ »فسرياين« هو املحفوظ فززإن ه دراية فنقولبأما ما يتعلق  

 عليه الصوفية. العلامء املحققني مل حيملوه عىل املعنى الذي  له

 (:15/26نووي يف رشحه ) قال ال

النوم ومل يكن    أحدها:فيه أقوال:  ) أن يراد به أهل عرصه، ومعناه: أن من رآه يف 

 عيانًا.يف اليقظة   هاجر يوفقه اهلل للهجرة ورؤيته

أنه يرى تصديق تلزز  الرؤيززا يف اليقظززة يف الززدار اآلخززرة؛ ألنززه يززراه يف   وثانيها:

 ه.اآلخرة مجيع أمت

يف اآلخرة رؤية خاصة يف القززرب منززه وحصززول شززفاعته ونحززو ه يراه أن  وثالثها:

 (.ذل 

عني األقوال بعدما ذكر القول بحمله عىل الرؤيااة بااال  ونقل احلافظ ابن حجر هله

 حكم عىل القائلني به بالشلوذ.املجردة و

يف اليقظااة ووقوعهااا ماالهب ضااعيف   ومجلة القول أن إدعاااء إمكااان رؤيتااه  

 وذلك من وجوه: مرجوح

 اختالف القائلني به يف املقصود بالرؤية، وهل هااي رؤيااة للاتااه    األول:الوجه  

ي ك« ضاامن »احلاااوعىل احلقيقة، أو رؤية ملثال هلااا، نقلااه الساايوطي يف »تنااوير احللاا 

 (.2/263للفتاوى« )

)اللين رأيتهم من أرباب األحااوال يقولااون بالثاااين، وبااه رصح الغاازايل ثم قال:

 ه وبدنه بل يرى مثاالً له(.يرى جسميس املراد أنه فقال: ل

بصفته املعلومة إدراك عىل  )رؤية النبي واستحسن قوله: العريبثم نقل عن ابن 

)وال يمتنع رؤية ذاته  ثم قال السيوطي:ال(  إدراك للمث  ته احلقيقة ورؤيته عىل غري صف

ألنه   وذلك  وروحه؛  بجسده  رد   الرشيفة  أحياء  األنبياء  أرواحهوسائر  إليهم    م ت 



 27                                                                                                              يقظة ملسو هيلع هللا ىلصالفوائد امللتقطة يف الرد عىل من زعم رؤية النبي  

  

العلوي م  بعد امللكوت  يف  والترصف  قبورهم  من  باخلروج  هلم  وأذن  قبضوا  ا 

 .!!والسفيل(

رآهززم ألحززوال الززذين  إذا كان أرباب ا:  -  الشيا حممد أمحد لوح  :القائل  –  أقول 

ال يرى بروحه وجسمه بل يرى مثال له   يقولون إن النبي    -كثرهتم    عىل  -السيوطي  

 فسه؟فقط، فكيف يدافع السيوطي عنهم وخيالفهم يف الوقت ن

 م اختلفوا أيضًا هل هله الرؤية تكون بالقلب أو بالبرص أن  اين:الوجه الث

يف نفس املصدر:   ديدًا حني قال أشار السيوطي إو ذلك ثم اضطرب اضطرايًا ش

النبي  )أ تقع رؤية  ما  هنا   كثر  فإو  بالبرص(  يرى  أن  إو  ثم ي«قى  بالقلب  اليقظة  يف 

أنه القولني،    يبدو  بني  اجلمع  قال:قصد  ليثم  الرؤ)لكن  كالرؤية  ست  البرصية  ية 

برزخية   وحالة  حالية  مجعية  هي  وإنام  لبعض،  بعضهم  رؤية  من  الناس  عند  املتعارفة 

 . (…أمر وجداين و

 يف اليقظة. بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي   أن الوجه الثالث:

(: 368قززوم( ) فيقول أبو القاسم القشريي يف»الرسالة القشريية« )باب رؤيا ال

والصززحابة   ضهم: يف النوم معان ليست يف اليقظة، منها: أنه يرى املصطفى  بع  وقال)

 يقظة( اهز. يراهم يف الاملاضني يف النوم وال والسلف

ل قائل: إن هذا نقلززه القشززريي عززن بعضززهم وال نززدري هززل هززم مززن وقد يقو

 غريهم؟ الصوفية أو من

 واجلواب:

 بارة وأقرها.نقل العر الصوفية وقد  أن القشريي نفسه من كبا -أ

 أنه ال ينقل يف رسالته مثل هذا الكالم إال عن الصوفية، حيث ذكر يف مقدمة  -ب
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وما أشاروا إليززه مززن مواجيززدهم، .  داهبم ..سري شيوخ التصوف وآنه إنام يذكر  كتابه أ

 وأكده يف اخلامتة.

اصااة واجلامعااة وهااي خأن هله العقيدة خمالفة إلمجاع أهاال الساانة    الوجه الرابع:

  )واتفقااوا أن حمماادًا  (:176)ص ل البدعة، قال ابن حزم يف »مراتب اإلمجاااع«بأه

 ن مع مجيع الناس(.حني يبعثو الدنيا إال  ومجيع أصحابه ال يرجعون إو

أنه يلزم من القول بإمكان رؤيته يف اليقظة ووقوعها لوازم باطلااة   الوجه اخلامس:

 هلا املوضوع. لعلم يفقل أقوال أهل اقد ذكرهتا أثناء ن

نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجااه عااىل حياااة األنبياااء بااأن   وأخريًا:

 س.بيت املقدة اإل اء يف اجتمع هبم ليل النبي  

معهاام فاايمكن أن يكااون جااائزًا يف   ومقصده أن ما دام هلا ممكنًا يف حق النبي  

 .حق أولياء أمته معه، فريونه يف اليقظة 

 بهة أن يقال:هله الشواجلواب عىل 

هباام ليلااة  ليس النزاع يف حياة األنبياااء يف قبااورهم وال يف اجااتامع النبااي   أوالً:

ك كله ثابت رواية، فيجااب عااىل مجيااع املااؤمنني ، فإن ذلته هبم إماماً اإل اء وال صال

 التصديق به.

لاام كيااف ة برزخية ال نعأن مما جيب أن يعلم أن حياة األنبياء يف قبورهم حيا  ثانيًا:

هي، وحكمها كحكم غريها من املغيبات، نؤمن هبا وال نشتغل بكيفيتها، ولكننا نجزم 

 .بأنا خمالفة حلياتنا الدنيا

نا بأنه اجتمع باألنبيززاء ليلززة اإلهاء هززو الصززادق املصززدوق الذي أخربأن    ثالثًا:

يلهززا، بززات دقيقهززا وجلالذي جيب عىل كل مؤمن أن يصدقه يف كل ما أخرب به من املغي

 لذا آمنا بام أخربنا به واعتقدناه عقيدة ال يتطرق إليها ش  إن شاء اهلل تعاىل.و
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موعززة مززن الززدراوي  ليقظززة فمجيف ا النبززي  أما من جاءنا بخرب وقززوع رؤيززة

أن  -وال أقززول فلززم جيززب   -خالفت الكتاب والسززنة واإلمجززاع واملعقززول، فلززم جيززم  

 نصدقهم يف دعواهم تل .

ب عن  ى التوحيد أن يردها بام اسززتطاع ألنززه بززاب موحد ذابل وجب عىل كل  

، دلترشيع من جدييؤدي فتحه إىل ضالل عظيم وخراب لألديان والعقول ويفتح باب ا

 بترصف. انتهى كالم الشيا حممد أمحد لوح .ل وال قوة إال باهلل. واهلل أعلم(وال حو

ة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقاادًا« ر العامر كتاب »املصادوملزيد من الفائدة انظ

( وكتاب »تقديس األشصاص يف الفكاار 430-405للشيا صادق سليم صادق )ص 

(، وكتاااب »خصااائص املصااطفى بااني 52-2/36)لوح    الصويف« للشيا حممد أمحد

يقظااة   الغلو واجلفاء« تأليف الصادق بن حممد بن إبراهيم، وكتاب »رؤيااا الرسااول  

 « للشيا األمني احلاج حممد أمحد.هاا ورشوطومنامًا ضوابطه

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 

 (السني احلرضميخوكم/ أبو معاذ السلفي )أ                                                      

 
 


